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วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

19.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ ววรณภูมิเคาท์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เคาท์เตอร์ U ประตู 9
Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.50 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK65

วันที่สอง

ท่ าอากาศยานอิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์ เก็บน้าใต้ ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุ ลต่ าน อาห์ เหม็ด •
สไปซ์ มาเก็ต • เมืองชานักกาเล

05.45 น.

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานอิสตันบูล สนมบินแห่ งใหม่ ณ ประเทศตุรกี
เมืองอิสตันบูลเป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ ริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทาให้อิส
ตันบูลเป็ นเมืองสาคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ต้ งั อยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส)
และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
ชมพระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) อันเป็ นพระราชวังที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ
สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผูพ้ ิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวังทอปกาปึ เคยเป็ น
สถานที่ฝึกขุนนางทหารรับใช้ของสุลต่านชาวตุรกี ซึ่งคัดเลือกเด็ก ๆ คริ สเตียน (พวกนอกศาสนา) มาสอนให้
เป็ นเติ ร์กและนับถื อศาสนาอิ สลาม ต่อมาเมื่ อขุนทหารเหล่า นี้ ออกมารั บ ราชการเป็ นใหญ่เป็ นโตในวังก็
กลายเป็ นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวตั ิรัฐประหารเลยด้วยซ้ า ในที่สุดสุ ลต่าน 'มาห์มุทที่ 3'
ก็ตดั สิ นใจยุบระบบขุนนางทหารรับใช้ซ่ ึ งยืนยงมากว่า 350 ปี นี้ ลง และปฏิ รูประบบการจัดการทหารใน
ประเทศเสี ยใหม่ โดยการนาการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปั จจุบันพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภั ณฑ์
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สถานแห่ งชาติที่ใช้ เก็บมหาสมบัติอันลา้ ค่ าอาทิ เช่ น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่ องลายคราม
จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่ องทรงของสุ ลต่ านฯลฯ พระราชวังทอปคาปี เป็ นที่สาหรับแสดงทรัพย์
สมบัติอนั มีค่าของสุลต่านของออตโตมานสมัยต่างๆ แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวัง
ชั้นใน และฮาเร็ ม ในอดีตภายในพระราชวังนี้ จะมีขา้ ราชบริ พารทางานกันอยู่ประมาณ 5 พันคน จึงมีสภาพ
คล้า ยตัวเมื องที่ ซับ ซ้อนอยู่ใ นตัวเมื องอี กชั้นหนึ่ ง ตัวพระราชวัง นั้นได้รับ การตกแต่ ง อย่า งวิจิตรในยุคที่
จักรวรรดิออตโตมานรุ่ งเรื องถึงขีดสุด

ชม

อุโมงค์ เก็บน้าใต้ ดินเยเรบาตัน (BASILICA CISTERN) อุโมงค์เก็บน้ าที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิ สตันบูล
สามารถเก็บน้ าได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้ างขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140
เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ต้ งั แต่ค้ าเรี ยงรายเป็ นแถวถึ ง 336 ต้น ใช้เก็บน้ าเอาไว้
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อุปโภคบริ โภคภายในวัง โดยลาเลียงน้ ามาจากทะเลดา ปั จจุบนั ไม่ได้ใช้งานเเล้ว เป็ นเพียงที่ท่องเที่ยวอย่า
เดียวเท่านั้น
จากนั้น

ชม จัตุรัสสุ ลต่ าน อาห์ เหม็ด (SULTANAHMED COMPLEX) หรื อที่มีชื่อเรี ยกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม
(Hippodrome) ซึ่ ง ย่า นแห่ ง นี้ แ ต่ เ ดิ ม เป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางของเมื อ งในยุค ไบแซนไทน์ และใช้เ ป็ นลานกว้า ง

สาหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงร่ องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ
เสาโอเบลิสก์แห่งกษัตริ ยเ์ ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็ นเสาทรงสี่ เหลี่ยมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรี ยว
ยาวขึ้นไปเป็ นยอดแหลมส่ วนเสาโบราณต้นที่ 2 เรี ยกกันทัว่ ไปว่า เสางู (Bronze Serpentine Column) เป็ นเสา
บรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็ นรู ปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรี กที่เก่าแก่ที่สุดที่มี
เหลืออยู่ในอิสตันบูล และเสาต้นที่ 3 มีชื่อว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
1483 แต่เดิมเป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครู เสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่
เสาปูนเท่านั้น

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชอปปิ้ ง ณ สไปซ์ ม าเก็ต เป็ นตลาดที่ มี อายุ เก่ า แก่ ย าวนาน ถึ ง 350 กว่า ปี สิ นค้า ที่ ข ายอัน ดับ หนึ่ ง ได้แก่
เครื่ องเทศ ตามชื่ อของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุก ร้ านจะมี ก ระบะไม้วางเรี ย งกัน แต่ล ะกระบะจะบรรจุ
เครื่ องเทศกลิ่นต่างๆ เช่นเครื่ องเทศสาหรับหมักเนื้ อ ต้มน้ าซุป หรื อ แม้แต่อบเชยหรื อซีเนมอนที่ใช้ผสมกับ
เครื่ องดื่มนอกจากเครื่ องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถัว่ ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งน้ าผึ้งแท้ น้ ามันหอม
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ระเหย ที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมซื้ อติดไม้ติดมือไปเป็ นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนมหวานเตอร์กิชต้นตารับ
แท้ๆ

เย็น
ที่พกั

เมื องชานักกาเล (CANAKKALE) เป็ นเมือง
ที่ ปั จจุ บ ันเป็ นเมื องท่ องเที่ ย วที่ ส าคัญ ของ
ตุรกี มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมี
ชื่ อ ว่ า โ บ ก า ซี่ (Bogazi)ห รื อ เ ฮ ล
เ ล ส ป อ น ต์ (Hellespont) มี ค ว า ม ย า ว
65 กิ โ ลเมตร ส่ ว นที่ แ คบที่ สุ ด กว้า ง 1.3
กิ โลเมตร เนื่ องจากตั้ง อยู่บ นจุ ดแคบที่ สุด
ของช่องแคบดาร์ ดาแนลส์ ใกล้กบั แหลมเก
ลิโบลูของกรี ซ บนฝั่งของ 2 ทะเลคือ ทะเล
มาร์ มารา และ ทะเลเอเจียนชานักกาเลเคย
เป็ นที่ต้ งั ของเมืองทรอย ที่ปรากฏในสงครามกรุ งทรอย ปัจจุบนั มีซากของกาแพงเมืองที่เป็ นหิ นหนาปรากฏ
อยู่ จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
KOLIN HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง CANAKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่สาม

ม้ าไม้ ฮอลิวูด • ขึน้ กระเช้ าเมืองเพอร์ กามัม • คูซาดาซึ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

แวะถ่ ายรู ป กับม้ าโทรจัน หรื อ ม้ าไม้ ฮอลิวูด
(TROJAN HORSE) เป็ นม้ า ขนาดใหญ่ ที่ ท า

จากไม้ จากมหากาพย์อีเลียดเรื่ องสงครามเมือง
ทรอย ม้า ไม้น้ ี เกิ ด ขึ้ น จากอุ บ ายของโอดิ ส
เซี ย ส ในการบุ ก เข้ า เมื อ งทรอย ที่ มี ป้ อ ม
ปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง
10 ปี แล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้น้ ี ข้ ึนมา
แล้วลากไปวางไว้หน้ากาแพงเมืองทรอย แล้ว
ให้ทหารกรี กแสร้งทาเป็ นล่าถอยออกไป เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็ นบรรณาการที่ทางฝ่ ายกรี กสร้าง
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ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะ เมื่อตกดึก ทหารกรี กที่
ซ่อนตัวอยูใ่ นม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้เป็ นที่สาเร็จ

จากนั้น
เที่ยง

เดินทางสู่เมือง เพอร์ กามัม (PERGAMON)ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่จุดขึน้ กระเช้ าเมืองเพอร์ กามัม (PERGAMON) โดยอยูห่ ่างจากบริ เวณปลายแหลมของทะเล
อีเจี้ยน (Aegean Sea)ไปประมาณ 16 ไมล์ (26 กิโลเมตร) ซึ่งในอดีตเมืองโบราณแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรเพอร์กามอน ปัจจุบนั เมืองเพอร์กามอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรี กโบราณ
ที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเยื อ นเมื อ งกรี กโบราณแห่ ง นี้ ช่ ว งใจกลางเมื อ งเบอร์ ก ามา
เป็ นวัดเซราพิส(Temple of Serapis) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 โดยใต้ถุนโบสถ์น้ นั ถูกใช้เป็ นที่ฝังศพ

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล - หน้าที่7 -

BT-IST012_TK_FEB-JUN2020

จากนั้น

ด้านบนประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวิหารหลัก หรื อ หอศิลป์ ต่างๆ โดยในเมืองเพอร์ กามัม มีสิ่ง
ปลูกสร้างมากมายที่ยงั คงหลงเหลือจากอดีตให้ท่านได้ชมอีกมากมาย
เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ KUSADASI (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เป็ นเมือง
ท่าที่สาคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี

เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
GRAND BELISH HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง KUSADASI มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่สี่

โรงงานผลิตเสื้ อหนัง • บ้ านพระแม่มารี • เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส • ปามมุคคาเล  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร

นาท่านชมโรงงานผลิตเสื้ อหนัง ที่มีคุณภาพและชื่ อเสี ยงของตุรกี เสื้ อแจ็กเก็ตและหนัง มี คุณภาพดี แบบ
ทันสมัย มีน้ าหนักเบา ฟอกหนังดี นุ่มบางเบา สวมใส่ สบายขึ้น ราคาถูกกว่าในยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ การครึ่ ง
ต่อครึ่ ง เพราะตุรกีเป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกไปขายทัว่ โลก
นาท่ านชมบ้ านพระแม่ มารี (HOUSE OF VERGIN MARY) เชื่อกันว่าเป็ นที่สุดท้ายที่พระแม่มารี มาอาศัยอยู่
และสิ้ นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ต้ งั อยู่บนภูเขาสู งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่คริ สศาสนิ กชนจะต้องหาโอกาสขึ้น
ไปนมัสการให้ได้สักครั้ง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชมเมื องโบราณเอฟฟิ ซุ ส

(EPHESUS)

เมืองโบราณที่ได้มีการบารุ งรักษาไว้เป็ นอย่างดีแห่ งหนึ่ งของโลก

เมื องเอฟฟิ ซุ สเป็ นเมื องในยุค โบราณที่ ยิ่งใหญ่ สวยงามสมกับ การเป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง มหัศ จรรย์ของโลกยุค
โบราณเมืองโบราณเอฟฟิ ซุส รุ่ งเรื องในยุคสมัยกรี ก และโรมัน มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่อยู่อาศัยของชาวไอ
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โอเนียน (Ionian) ที่อพยพมาจากกรี ก ซึ่ งรุ่ งเรื องขึ้นมาในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สต์กาลแผนผังเมืองเอฟฟิ ซุ ส
นั้นได้ชื่อว่าเป็ นเลิ ศทางด้า นยุทธศาตร์ ท หาร และการค้า โดยตัวเมื องตั้งอยู่ติดกับทะเลอี เจี้ ยน เรื อสิ นค้า
สามารถเทียบท่าได้ใกล้ประตูเมืองมาก และตัวเมืองเอฟฟิ ซุสนั้นตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ขนาบด้วยภูเขาสู งสองด้าน
คือภูเขาคอเรสซัส (Mount Coressus) กับ ภูเขาไพออน (Mount Pion) จึงทาให้ขา้ ศึกบุกโจมตีได้ยากมาก

จากนั้น

ทาท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล (PAMUKKALE)ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง.

เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
PAM THERMAL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALE มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่ห้า

ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • เมืองคัปปาโดเกีย

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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นาท่านชม

ปามุ ค คาเล แปลว่ า ปราสาทปุ ย ฝ้ า ย
(COTON CASTLE) ในภาษาตุรกี ตั้งอยู่

ในเมื อ งปามุ ค คาเล จัง หวัด เดนิ ซ ลิ
(Denizli) ประเทศตุรกี มี ล ัก ษณะเป็ น
ระเบี ย งน้ า พุ เกลื อร้ อน ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นจาก
การเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีต มี
ความยาวประมาณ 2.7 กิ โ ลเมตร สู ง
160 เมตร ความงดงามสุ ด วิ จิ ต รของ
สถานที่ แห่ งนี้ เกิดขึ้นจากบ่อน้ าร้ อนที่
อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต หรื อหิ นปูน ซึ่งเมื่อน้ าพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็ นเวลาเนิ่ นนาน ไอน้ าก็จะค่อย ๆ
ก่อให้เกิดชั้นของแคลเซี ยมเกาะบริ เวณขอบบ่อจนเกิดเป็ นผนังสี ขาวขึ้นนั่นเองด้วยความเชื่ อว่า ปามุคคาเล
เป็ นเหมือนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมีสรรพคุณในการรักษาบาบัดการอาการต่าง ๆ ทาให้ในอดีตชนเผ่ากรี ก โรมันได้เข้ามาสร้างเมืองอยู่บนบ่อน้ าพุร้อนแห่ งนี้ และขนานนามเมืองนั้นว่า ฮีเอราโพลิส อันหมายถึงเมือง
ศักดิ์สิทธิ์ และปามุคคาเล ก็ได้ถูกใช้เป็ นสปาบาบัดโรคมานานกว่าพันปี
เดินทางสู่

เมืองคอนย่าใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุค ซึ่งเป็ นอาณาจักรแห่ง
แรกของพวกเติร์กบนแผ่นดินตุรกี ในช่วงปี 1071 -1275

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เดินทางสู่

เมื อ งคั ปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็ นชื่อ
เก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้ า
พันธุ์ ดี ” ตั้ง อยู่ท างตอนกลางของตุ ร กี
เป็ นพื้ นที่ พิ เศษเกิ ดจากการระเบิ ด ของ
ภู เ ขาไฟเออซิ เ ยสและภูเ ขาไฟ ฮาซาน
เมื่ อประมาณ 3 ล้า นปี มาแล้ว (ปั จจุ บัน
ภูเขาไฟทั้ง 2 ดับแล้ว) ทาให้ลาวาที่พ่น
ออกมาและเถ้า ถ่ า นจ านวนมหาศาล
กระจายไปทัว่ บริ เวณทับถมเป็ นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ ึนมา จากนั้นกระแสน้ า ลม ฝน แดด และหิ มะ ได้ร่วมด้วย
ช่วยกันกัดเซาะกร่ อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่ อยๆนับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศประหลาดแปลก
ตาน่ าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหิ นรู ป แท่ง กรวย(คว่า) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรู ปทรง ดูประหนึ่ ง
ดินแดนในเทพนิยายจนผูค้ นในพื้นที่เรี ยกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” ที่ในปี ค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศ
ให้พ้นื ที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

ระหว่างทาง

ถ่ายรู ปด้านหน้า ณ สถานีคาราวาน (CARAVANSERAI) มักจะเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่ มีอิทธิ พลจากเปอร์ เชี ย ที่
ก่ อสร้ างเป็ นที่ พกั เล็กข้างทางที่นักเดิ นทางสามารถใช้สาหรั บการพักผ่อน ให้หายเหนื่ อยจากการเดินทาง
สถานี คาราวานตั้งอยู่ได้จากการคมนาคมทางการค้า การติดต่อสื่ อสาร และการเดินทางของผูค้ นในเครื อข่าย
ของเส้นทางการค้า (trade routes) เป็ นที่รู้จกั ในภาษาไทยด้วยชื่อเรี ยกว่า "โรงเตี๊ยม"

เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถา้ 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี
** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถา้ เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน**
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วันที่หก

ชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม • นครใต้ ดินคาดัค • หุบเขาอุชิซาร์ • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • ชม
โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • โชว์ระบาหน้ าท้อง

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้น

ชมพิพิธภัณฑ์ กลางแจ้ งเกอเรเม (GOREME
OPEN AIR MUSEUM) เป็ นส ถ านที่ ที่ มี

ความงดงามและเต็ ม ไปด้ ว ยคุ ณ ค่ า ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ได้ รั บ ขึ้ นทะเบี ย นจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1984
สร้างโดยชาวคริ สต์ที่หลบหนีการเข่นฆ่าคน
ต่างศาสนาของทหารออตโตมัน และสร้าง
โบสถ์ ไ ว้ม ากกว่ า 30 แห่ ง จนกลายเป็ น
ศู น ย์ก ลางส านั ก สงฆ์ เ มื่ อ ราวปี 300-1200

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล - หน้าที่13 -

BT-IST012_TK_FEB-JUN2020

ภายในมีภาพวาดเฟรสโกบนผนังและเพดานภายในถ้ าที่ถูกวาดไว้ต้ งั แต่ศตวรรษที่ 9 ช่างงดงามตราตรึ งใจแก่
ผูม้ าเยือน

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น

น ค ร ใ ต้ ดิ น ค า ดั ค (CARDAK
UNDERGROUND CITY)เกิ ด จากการขุ ด
เจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็ น
ที่ ห ลบภัย จากข้า ศึ ก ศัต รู ในยามสงคราม
ของชาวคัป ปาโดเกี ย ในอดี ต โดยทั้ง จาก
ชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ตอ้ งการเข้า
มายึดครองดินแดนนี้ เพื่อหวังผลประโยชน์
ทางการค้าและชาวโรมันจากทางตะวันตก
ด้ว ยเหตุ ผ ลเดี ย วกัน รวมทั้ง ต้อ งการที่ จ ะ
หยุดยั้งการเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ในดินแดน
แถบนี้ ดว้ ยเมืองใต้ดินแห่ งนี้ มีครบเครื่ องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว
ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิ น ฯลฯ แม้จะเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่วา่ อากาศใน
นั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และ
ด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็ นทางระบายอากาศไปในตัว ทาให้อากาศถ่ายเท
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หลังอาหาร

เย็น

ชม หุ บ เขาอุ ชิ ซ าร์ (UCHISAR VALLEY)
เป็ นหิ นขนาดใหญ่ ที่ ก่ อ ตั ว ขึ้ นและ สู ง
ตระหง่ า นเหนื อ ภู มิ ป ระเทศรอบด้ า น ดู
เหมือนรังมดที่เต็มไปด้วยรู ขนาดเล็กและมืด
ปราสาทนี้ ดึ ง ดู ด ผู ้ม าเยื อ นด้ว ยประวัติ อัน
น่าสนใจและทิวทัศน์ตระการตา ซึ่งมองเห็น
ภูมิทศั น์โดยรอบและภูเขา Erciyes ที่เห็นอยู่
ลิบๆ มองหารู สีดาที่เป็ นสัญลักษณ์ทางเข้าสู่
ที่พกั อุโมงค์ และรังนกพิราบที่สลักเข้าไป
ในเนื้อหิ นเมื่อหลายร้อยปี ก่อน
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ หัตถกรรมของชาวตุรกีที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก มีคุณภาพดี ลวดลายสวยงาม
และมีราคาแพง หาซื้ อได้ทวั่ ไป ลวดลายแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่ผลิต แต่ละท้องถิ่นจะมีสินค้าขึ้นชื่อ
ของตนเองโดยเฉพาะ พรมที่ มี ราคาแพงจะทอด้วยขนสัตว์ มี ชื่ อเสี ย งมากที่ สุดต้องเป็ นของเมื องเฮเรเค
(Hereke)พรมมี 2 แบบ ตามลักษณะความยาวของเส้นใบที่ใช้ทอคือ ฮาลี (Hali) เป็ นพรมทัว่ ไป ที่นิยมขายกัน
อย่างแพร่ หลาย ทาจากวัสดุ ทั้งขนสัตว์ ฝ้าย ไหม ระหว่างการทอเมื่อผูกปมแล้วจะตัดเส้นใยออก จะเหลือ
เพียงด้านเดียวที่มีขนปุยฟูข้ ึนมา เป็ นลวดลายตามที่ตอ้ งการ อีกแบบคือ "คาลิม" (Kilim) ทอจากขนสัตว์ ฝ้าย
และไหม ราคาถูกกว่าฮาลี ชนิดที่มีชื่อเสี ยงจะมาจากเมืองเฮเรเคจากนั้น ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอ
รี่ อิสระเชิญท่านเลือกชมสิ นค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น

ชมการแสดงพื้นเมื อง “โชว์ ระบาหน้ าท้ อง”
BELLY DANCE เป็ นการเต้นราที่ เก่ า แก่ อ ย่ า ง

หนึ่ งเกิ ด ขึ้ นมาเมื่ อ ประมาณ 6000 ปี ใน
ดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์ เรเนี ยน นัก
ประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซี เร่ ร่อนคือ
คนกลุ่มสาคัญที่ได้อนุรักษ์ระบาหน้าท้องให้มี
มาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของชาวยิปซี
ทาให้ระบาหน้าท้องแพร่ หลาย มีการพัฒนา
จนกลายเป็ นศิลปะที่โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็ นระบาหน้าท้องตุรกีในปัจจุบนั
ที่พกั

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถา้ 2 คืน GOREME KAYA HOTELหรื อเทียบเท่ าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี
** ในกรณีโรงแรมสไตล์ถา้ เต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ โรงแรมเทียบเท่าระดับเดียวกันแทน**

วันที่เจ็ด

กรุงอังการา • สุ สานอาตาเติร์ก • เมืองอิสตันบูล

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

ออกเดิ น ทางสู่ กรุ ง อั ง การา (ANKARA) ใช้ เ วลาในการเดิ น ทางประมาณ 4 ชั่ว โมง หรื อ ที่ มี ชื่ อ ตาม
ประวัติศาสตร์ ว่า Angora เป็ นเมืองหลวงของตุรกีในปั จจุบนั และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ ๒ รองจากนครอิส
ตันบูล กรุ งอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสู งอนาโตเลีย โดยอยู่ห่าง
จากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นระยะทางประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร กรุ งอังการาเป็ นที่ต้ งั ของ
รัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ชม สุ สานอาตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM MEMORIAL TOMB) เป็ นที่ฝังศพของ Mustafa Kemal
Ataturk ผูน้ าในสงครามประกาศอิสรภาพจากอาณาจักรออตโตมันและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐ
ตุรกี
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เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่
บริ เวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งทาให้อิสตันบูล เป็ นเมื องสาคัญเพีย งเมื องเดี ย วในโลก ที่ ต้ งั อยู่ใน 2 ทวีป
คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย)
เย็น
ที่พกั

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
GONEN YENIBOSNA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันที่แปด

พระราชวังโดลมาบาห์ เช่ • ล่องเรื อช่ องแคบบอสพอรัส • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟี อา • ตลาดแกรนด์บาซาร์

 (เช้ า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น)
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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ชม

พระราชวังโดลมาบาห์ เช่ (DOLMABACHE PALACE) ซึ่ งสร้างเสร็ จในสมัยของสุ ลต่านอับดุลเมจิตซึ่ งทรง
คลัง่ ไคล้ความเป็ นยุโรปอย่างที่ สุดทรงมีพระประสงค์จะให้พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับแห่ งใหม่แทน
พระราชวัง ทอปกาปิ การอสร้ า งพระราชวัง โดลมาบาห์ เ ชเน้น ความหรู ห ราอลัง การสะท้อ นความเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เด่นชัด ด้านหน้าพระราชวังมีหอนาฬิกาใหญ่สไตล์บาร็ อกตั้งตระหง่าน ขณะที่ตวั
พระราชวังนั้นงดงามด้วยศิลปะแบบนี โอคลาสสิ ก ลูกกรงบันไดยังตกแต่งด้วยแก้วเจียระไน ห้องโถงใหญ่
ประดับด้วยโคมระย้าขนาดมหึมาหนักกว่า 4.5 ตัน อลังการงานสร้างจริ งๆ

จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

นาท่านล่องเรื อชมบรรยากาศ ณ ช่ องแคบบอสพอรัส (BOSPORUS STRAIT) เป็ นช่องแคบที่ก้ นั ระหว่างตุรกี
เธรซที่อยู่ในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรอานาโตเลียในทวีปเอเชีย เป็ นช่องแคบหนึ่งของตุรกีคู่กบั ช่องแคบดาร์
ดะเนลส์ทางตอนใต้ที่เชื่อมกับทะเลอีเจียน ช่องแคบบอสฟอรัสทางตอนเหนือและช่องแคบดาร์ดาเนลส์ทาง
ตอนใต้เชื่ อมระหว่างทะเลดากับทะเลมาร์ มะราซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนช่องแคบบอส
ฟอรัสยาวราว 30 กิโลเมตร ส่ วนที่กว้างที่สุดกว้าง 3,700 เมตร ส่ วนที่แคบที่สุดกว้าง 700 เมตร ความลึก
ระหว่าง 36 ถึง 124 เมตร ฝั่งทะเลของช่องแคบเป็ นเมืองอิสตันบูลที่มีประชากรหนาแน่นถึงราว 11 ล้านคน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์ ” (BLUE MOSQUE) สุ เหร่ าสี น้าเงิน สถานที่ที่ไม่ควรพลาด
เมื่อเดินทางมาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าสุเหร่ าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan ahmet I) เป็ น
สุ เหร่ าที่มีแรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้ งการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟี ย
ในสมัยนั้น ซึ่ งวิหารเซนต์ โซเฟี ยได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคกลางสุ เหร่ า
แห่ ง นี้ ป ระดับ ด้วยกระเบื้ องอัซ นิ ค บนก าแพงชั้นในที่ มี สี ฟ้ า สดใสลายดอกไม้ต่างๆเช่ นกุ หลาบ ทิ วลิ ป
คาเนชัน่ ฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพื่อประชันความงามกันคนละฝั่ง ถ้ามองจากด้านนอกวิหาร
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จะมองเห็นหอสวดมนต์ 6หอ ซึ่งปกติมสั ยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรื อ 2 หอ แต่มสั ยิดแห่งนี้มี หอมินาเร็ ต
ทั้ง 6 หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสี อนั น่าวิจิตร มีพ้ืนที่ให้ละหมาดกว้างขว้าง มีขนาด
ใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรี ยนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกั สาหรับขบวนคาราวาน โรงครัวต้มน้ า
ปัจจุบนั เปิ ดให้เข้าไปทาละหมาด 24 ชัว่ โมง

นาท่านชม

ฮายาโซฟี อา (HAGIA SOPHIA) เดิมเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา นิกายอีสเทิร์นออร์ ทอดอกซ์ ต่อมาถูก
เปลี่ยนเป็ นสุ เหร่ า ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
ที่ สุดแห่ งหนึ่ งและมักถูกจัดให้อยู่ในรายการสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางจุ ดเด่ นอยู่ที่ยอดโดมขนาด
มหึ มากลางวิหาร และนับเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปั ตยกรรมไบแซนไทน์ ฮายาโซฟี อาเคยเป็ นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี จนกระทัง่ อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็ จในปี 1520สิ่ งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่
ในปัจจุบนั ถูกสร้างให้เป็ นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิจสั ติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซน
ไทน์ และเป็ นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกทาลายในระหว่างการ
จลาจล) โบสถ์น้ ี เป็ นศูนย์กลางของนิ กายอีสเทิร์นออร์ ทอดอกซ์เป็ นเวลาเกือบ 1,000 ปี ในปี 1453 หลังจากที่
จักรวรรดิออตโตมันพิชิตจักรวรรดิไบแซนไทน์ สุ ลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็ นสุ เหร่ า
เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รู ปปั้ นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม เช่นเสามินาเรต แทน สุ เหร่ าโซฟี
อาเป็ นสุเหร่ าหลักของอิสตันบูลมากว่า 500 ปี และเป็ นต้นแบบของสุเหร่ าออตโตมันอีกหลายแห่ง เช่นสุเหร่ า
สุ ลต่านอาเหม็ด (สุ เหร่ าสี น้ าเงิน), สุ เหร่ าเซห์ซาเด, สุ เหร่ าซือเลย์มานิเย และสุ เหร่ ารื สเตม ปาชา ในปี 1935
ฮายาโซฟี อาก็ถูกเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์โดยรัฐบาลตุรกีจนถึงปัจจุบนั
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จากนั้น

เย็น

ชอปปิ้ ง ณ ตลาดแกรนด์ บ าซาร์ (GRAND
BAZAAR) เป็ นตลาดที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในประเทศ
ตุ ร กี มี ค วามเป็ นมายาวนานกว่ า 1,000 ปี
นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดแล้ว ยังเป็ นตลาดในร่ ม
สถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแกรนด์บาซาร์
มีร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้าน มีทางเข้ามากกว่า
21 ทาง แบ่ ง ออกเป็ นโซนตามประเภทสิ นค้า
ชัดเจน สิ นค้าหลักๆ ที่ ขายในนี้ คือ เครื่ องเงิ น
พรม สิ่ งทอ เสื้ อผ้า วัตถุโบราณ ทองคา และของที่ระลึก
อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ เพื่อความสะดวกสบายในการชอปปิ้ ง
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วันที่เก้า

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน อิสตันบูล ISTANBUL INTERNATIONAL AIRPORT
ให้ท่านได้พกั ผ่อนระหว่างรอเปลี่ ย นเครื่ องโดยมี ร้านค้าปลอดภาษี แบรนด์สินค้าชั้นนา เช่ น HERMES,
LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA และยังมีร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย
สนามบินอิสตันบูล • กรุงเทพ

01.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่TK68

15.05 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หลังจากนั้น

***************************************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคา 9 วัน 6 คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ ไลน์ (TK)
วันเดินทาง
06 – 14 ก.พ. 63
**วันมาฆบูชา**

จานวน

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

35

TK65 22.50-05.45
TK68 01.50-15.05

33,900

33,500

32,900

6,000

33,900

33,500

32,900

6,000

32,900

32,500

31,900

6,000

33,900

33,500

32,900

6,000

22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63

35

12 – 20 มี.ค. 63

35

26 มี.ค. – 03 เม.ย. 63

35

02 – 10 เม.ย. 63
**วันจักรี**

16 – 24 เม.ย. 63
01 – 09 พ.ค. 63
**วันแรงงาน**

18 – 26 มิ.ย. 63

TK65 22.35-05.45
TK68 01.50-15.10
TK65 22.50-05.45
TK68 01.50-15.05
TK65 22.50-05.45
TK68 01.50-15.00

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว

35

TK65 21.45-04.10
TK68 01.25-15.00

34,900

34,500

33,900

6,000

35

TK65 21.45-04.10
TK68 01.25-15.00

34,900

34,500

33,900

6,000

35

TK65 21.45-04.10
TK68 01.25-15.00

34,900

34,500

33,900

6,000

35

TK65 21.45-04.10
TK68 01.25-15.00

33,900

33,500

32,900

6,000

***หมายเหตุ***
- ไฟท์ บินขาไป TK 65 ตั้งแต่ เดือนเมษายนจะบินเวลาเร็วขึน้ เป็ น 21.45 น. - 04.10 น.
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อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุ งเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK) ไม่สามารถสะสม
ไมล์ได้
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
✓ ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80USD/ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ :
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• กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45
วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป) :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป) :
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริ ง
เงื่อนไขอื่นๆ :
• กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
บิ นหรื อเวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้แจ้ง ให้ท ราบล่วงหน้าหากเกิ ดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั
❖ สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น
กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริษัทฯขอแนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง
(1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
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❖ การวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว
Single ห้ องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ ัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที่ยวของประเทศตุรกี
เท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากผู้ เดิ นทางประสบเหตุ ส ภาวะฉุ ก เฉิ นจากโรคประจาตั ว ซึ่ งไม่ ไ ด้ เกิดจาก
อุ บั ติ เหตุ ใ นรายการท่ อ งเที่ ยว(ซึ่ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งยอมรั บ ในเงื่ อ นไขนี้ ใ นกรณี ที่ เกิด เหตุ สุ ด วิ สั ย ซึ่ งอยู่ นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลี่ยนชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน้ ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ปรับ
ราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพื่ อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า -ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ าอย่างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง*
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